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bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat t1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Th 2fi)8 tentang Slstem Pengendallan lntern Pemerlntah,
Bupatl wallb melakukan pengendallan atas penyelenggaraan keglatan
pemerintahan untuk membedkan keyakinan yang memadai bagi
terca palnya efektifi tas d an efi siensi pencapaian aduan penyel engga raan
pemerlntahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk meningkatkan efektlfius dan effslensl sebagalmana

dlmakud pada huruf a, yang dldalamnya termasuk pengelolaan

manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah

maka dlpandang perlu menebpkan Peraturan Bupati Buol tentang

Piagam Audit Internal.

Undan8JJndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

179, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 3900)

sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2000 tentang Perubahan UndanS{Jndang Nomor 5t Tahun 1999

tentang Pembentrrkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republlk Indonesla

Tahun 2fi)0 Nomor 7& Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla

Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengtara Negara

yang Birsth dan Bebas darl Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme (Lembaran

it.girr Republlk Indonesla Tahun 1999 Nomor /!, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesla Nomor 3851h

undang-undang Nomor t7 Tahun 2003 tentent- Keirangan

negara(tembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2003 Nomor o,3.



7.

Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 42g6]
Undang-Undang Nomor l Tahun 2flX tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(X l{omor S Tambahan
Lembaran Negara Republlk tndonesla Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenbng pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20Ol tentang peinerinbhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2fi)4 Nomor 125,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2OOB tentang perubahan Kedua Atas Undang_
Undang Nomor 32 Tahun 2fl)4 tentang pemerlntahan Daerah (Lembaran
Negara Republlk lndonesla Tahun 2008 Nomor 5g Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesta Nomor 484j);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 20(F Nomor g5
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2(n6 Nomor
465a1 ;
Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun ZO0S Gntang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2005
Nomor 14) Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor
45781;
Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelen8garaan pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2mS Nomor 165);
Peraturan Pemerlntah Nomor !18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerlntahan AntaE Pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Kabupaten dan
Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kabupaten(t€mbaran tlegara Republlk
lndonesia Tahun 2007 Nomor 821;
Peraturan Pemerlntah Nomor 60 Tahun 20OB tentant Slstem
Pengendallan Intern Pemerntah (lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2(n8 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla
Nomor 4890);
Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2008 tentant
Organisasi dan Tata taksana Lembaga Tehnb Daerah lbbupaten Buol
(L€mbaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana

telah dlubah terakhir dentan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

Tahun 2008 tentang Organtsasl dan Tata Keria lembaga Tehnls daerah

Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Nomor 20);

lnstrukl Preslden Nomor 4Tahun 2011 tentanS Percepatan Penlngkatan

Kualltas Akuntabllltas Keuangan Nctara;

9.

10.
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MEMTI|US(ATI:
I

: PEMruRAil BUPAN BUOI TE{TAT{6 PIAGAM AuDlf It{TEnflAt DI
UNGI(U'IGA'{ PEMERIilTAH I(ABUPATE]I BUOI

Pesal I
TETETruAil UMUM

Peratunn Bupati inl, yang dimakud dengan :

Plagam Audh (lnternol Audft Choner) adalah dokumen formal yang menegaskan
komltmen Bupau terhadap artl penungnya fungsl pengawasan lntern atas
penyelenggaraan pemerlntahan dl llngkungan pemerlntah Kabupaten B\rol dan memuat
tujuan, wewenan& dan tanggung Jawab keglatan pengawasan Intem oleh Aparat
Pengawasan Intem Pemerlntah.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut Aplp adalah instansi
pemerlnbh yang dlbentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buol.
Sistem Pengendalian lntern Pemerlntah adalah proses yant Integral pada dndakan dan
keglatan yang dllakukan se6ra terus menerus oleh plmpinan dan seluruh pegawai untuk
memberlkan keyaklnan memadal atas tercapalnya tujuan organlsasl melalul keglatan
yang efektlf dan efislen, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang+ndangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya dlslngkat SPtP, adalah Slstem
Pengendallan lntem yang dlselenggarakan secara menyeluruh dl lingkungan pemerlntah
pusat dan pemerlntah daerah.
Pengawasan Intem adalah seluruh proses kegletan audlt, revlu, evaluasl, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsl organisasl
dalam rangka memberlkan kryaklnan yang memadal bahwa kegiatan telah dllakanakan
sesual dengan tolok ukur yang telah dlt€tapkan secara efektlf dan etlslen untuk
lcpentlngan plmplnan dalam mewurudkan tata kepemerlntahan yang balk
Daerah adalah Kabupaten Buol.
Pemerlntah Daerah adalah Bupad dan Perangkat Daerah sebagal unsrr penyelenggara

Pemerlntahan Daerah
Bupafl adalah Bupatl Buol.

Satuan KerJa Perantkat Daerah yant selanjutnya dlsebut SKPD adalah perangkat daerah
pada pemedntah daerah dl Lingkungan Pem€rlnteh Kabupaten Buol

tnspektorat adalah lnspelcorat Kabupaten Buol,
Inspektur adalah Inspektur K:abupaten Buol.

Parel2
MAXSUD DA?{ IIIJUAII

Plagam Audlt Intemal merupakan peraturan yang dlbuat dalam rangka menlngtatkan
efeKlfitas manalemen rlslko dan tata kelola APIP yang dlharapkan dapat menlngkatkan



nilai serta perbaikan, melalul pendekatan yang slstemats, dengan Gtra mengevaluasi dan
meningkatkan efiektiviQs manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

. PIAGAM AUDTT I|TERTTAI

(1l. Plagam Atdlt Intemal memuat Kedudukan dan Peran lnspektorat, Msi Dan Mld, Tugas Pokok
Dan Fungpi Inspektorat Kewenangan Inspekorat, Tanggung Jaunb Inspektorat, Tujuan,
Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektont Kabupaten Buol, Kode Etlk Dan Standar Audit

, API% Persyaratan Auditor Inspektoratr Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Arditor,
Hubungan Kerfa dan Koordlnasl, dan Penilalan Eerkala

(2). Piagam Audlt Intemaldan lamplran dltandatanganioleh Bupat Buol.

(3). Bentulcisi dan penjelasan piagam audit internal diatur dalam lamplran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
KMNTUAN PEI{UTUP

Peraturan inl mulai berlaku pada unggaldiundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

20L6

Dlundangkan dl Buol

padatanggal 10 F€bru

Februarl

ffi

BERTTA DAERAH TABUPATEN SUOI

Ditetapkan dl Buol



lamplran 1 Peraturan Bupatl
Tentang Plagam Audit Intern
Nomor : 10 Tahun zOtG
Targgal : 10 F&rueri 2016

PIAGAilI AUIIIT INTTDNN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secan efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

2. Inspektorat Kabupaten Buol adalah Aparat Pengawasan lntern

Pemerinbh yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;

3. lnspektorat Kabupaten Buol memiliki kewenangan untuk

mengakses seluruh inforrnasi, sistern informasi, catatan, dokumentasi,

aseL dan personil pada instansi/ s;atuan keria di lingkup Pemerintah

Kabupaten Buol yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana

tercantum dalam lampiran piagam ini;

4. Untuk mewujudkan Pengawasan lntern yang efektif, Pimpinan

sKPD/Unit Kerja Kabupaten Buol waiib menciptakan dan memelihara

Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

1) penegakan integritas dan nilaietika;

2l komitmen terhadaP komPetensi;

3) kepemimPinan Yang kondusif;



4l

s)

6)

7l

pembentukan stru(tur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;

hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit tntern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau

penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik

terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan

perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah.

Buol

10 Februari 20L6
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lampiran 2 Peraturan Bupatl
Tentang Piagam Audit f ntem
Nomor : 10 Tahun 2016
Tangal : 10 Fsbruari ZOL6

PENJ EIASAN/SUPIEMEN PIAGAM AUDIT IilTERlI APIP

1. PETIDAHULUAN

a. Plagam Audit Intern (tnternol Audit Chonerl merupakan dokumen formalyang

menyatakan tujuan, wewenan& dan tanggung jawab kegiatan pentawasan

intern oleh Aparat Pengawasan Intern pemerintah.

b. Plagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti

pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

c. Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang

dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal

Kementerian, InspektoraVunit pengawasan intern pada Kementerian Negara,

Inspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah, InspektoraVunlt

pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga

Negara, Inspektorat Provinsl/Kabupaten/Kabupaten, dan unlt pengawasan

intern pada Badan Hukum Pemerlntah lainnya sesual dengan peraturan

perundang-undangan.

2. KEDUDUKAT{ DAN PERAN INSPEKTORATHBUPATEN BUOL

Inspektorat Kabupaten Buol merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung Jawab langsung kepada

Bupati.

Strukur dan kedudukan lnspektorat Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1) Struktur organisasi APIP harus dibenuk sesuai beban keria

2l lnspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

b.

ta



Inspektur Kabupaten Buol diangkat dan diberhentikan oleh gupati Buol

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan

dan pemberhentian pNS.

Inspektur Kabupaten Buolbertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Auditor Inspektorat Kabupaten Buol bertanggung jawab secrra langsung

kepada Kepala Inspektur Kabupaten Buol.

3. VISI DAI{ MISI ITISPEKTORATTABUPATETI BI'OI

a. Vlsl:

Terwuf ud nya pengawasan Internal yang efektlf dan profeslona I

b. Misi:
Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang balk, bcrsth dan
berwibawa

ruGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEIffORAT |(ABUPATEN BT'OI.

Tugas pokok Inspekorat Kabupaten Buoladalah Perencanaan, pengkoordinaslaan,

pelaksanaan, mengendalikan dan penyelenggaraan tugas-tugas yang berkaitan

dengan bidang pengawasan di llngkungan pemerintah Kabupaten Buol dan

mempunyai fungsi:

a) Perencanaan program pengawasan

b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

cl Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

d) Melakukan pembinaan, pengawasan, kegiatan pada badan, dinas, kantor dan

bagian pada pemerintah daerah dan pemerintah desa

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugas dan kewenangannya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internaltahunan;

2) menguji dan mengevaluasi pelakanaan pengendalian intern dan slstem

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;

3)

4l

sl



melakukan pemerikaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas

di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana

prasarana, teknologi informasi dan keglatan lainnya;

memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan

yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan faporan tersebut

kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;

memantau, menganalisis dan rnelaporkan pelaksanaan tindak lanjut

perbaikan yang telah disarankan;

menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal

yang dilakukannya; dan

melakukan pemerikaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan lntern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya

dengan efektif, harus mampu:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensl,

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah;

Zl memberikan peringatan dini dan menlngkatkan efekivitas manaJemen risiko

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3) memelihara dan meningkatkan kualltas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah.

KNfl EilANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhl tuJuan dan lingkup pengawasan intern seclra memadal,

Inspektorat Kabupaten Buol memil iki kewenan gan untuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset,

dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi

pengawasan intern yang wajib dipenuhi oleh seluruh plmpinan satuan kerja;

3)

s)

4l
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Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja

yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang dipertukan datam

rangka pelaksanaan pengawasan;

Menyampaikan 'laporan dan merakukan konsultasi dengan Bupati dan

berkoordinasl dengan pimpinan fainnya;

Melakukan koordinasi kegiatannya dengan keglatan auditor eksternah

Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Buol serta

menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intem;

Menerapkan prosedur dan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan

pengawasan intern;

Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,

baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten

Buoldalam rangka pelaksanaan fungBi pengawasan intern;

Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada seluruh

satuan kerja termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan eksternal.

TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspekorat Kabupaten Buol

bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme

auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan

mengacu kepada standar audit yang berlaku;

b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penenhran skala

prioritas dan sasaran pentawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan

sumber daya pengawasan;

c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga

dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas

pelaksanaan fungBi pen8awasan intern kepada Bupati Buol.

d.

e.

h.
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UNGKUP PENGAWASAN II{SPEIfiORAT IqBUPATEN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan lntern oleh Inspektorat Kabupaten Buol

adalah untuk memberikin nilaitambah bagt pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif

dengan mellbatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Buol.

b. Tenrujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intemal yang efektif dan

mampu mendeteksi secara dini geiala penyimpangan

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intem tersebut, maka lingkup

pengawasan lnspekorat Kabupaten Buol meliputi:

a. Audit internal secara berkala atas

Pemerintah Kabupaten Buol;

b. Audit dengan tujuan tertentu atas

Pemerintah Kabupaten Buol;

;. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buol,

seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan

aku ntabilitas kl n erja Instansi Pemerintah Kabupaten Buol ;

d. Evaluasi atas penyelenggaraan tJgas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Buol,

seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi

atas pen ggunaan Dan a Dekonsentrasifi ugas PembantJan;

e. pemantauan dan aktlvitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi,

dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Buol adalah :

a. Inventarisasi TemuanPengawasan

b. Pemeriksaan Reguler

c. Pemeriksaan Khusus

d. Evaluasi LAKIP

e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

f. Reviu Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah

DAN
a

penyelenggaraan tugas dan fungsi

penyelenggaraan tugas dan fungsi



g. Monitoring perencanaan Kegiatan Anggaran

h. Pemeriksaan Non pKpT

i. PenyusunanStatistikpengawasan

j. Penelitian dan penelaahan Informasi

k. Pengendalian Intern pemerintah

KODE EnK DAI{ STAilDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern rnensyaratkan bahwa auditor dalam melakanakan
pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar Audit dan Kode Etik

sebagairnana diatr.rr dalam Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: pER/u/M,pAN/03/2009 rentang Kode Etik Aptp dan Nomor:
PER/OS/M. PAN/03/2008 Tentang Sta ndar Audit Apt p.

9. PERSVARATAI{ AUDITOR YANG DUDUK DAIAII,I IT{SPETilORAT xIIESPATETI BU9I;

Persyaratan auditor intem yang duduk dalam tnspektorat Kabupaten Buol

sekurang*urangnya meliputi :

x !. Memiliki sertifikat Audltor dan persyaratan teknls talnnya sesual peraturan

perundangundangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;

merniliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, Jujur, dan

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

memilikl pengetahuan dan pengalaman mentenal teknls audit dan disiptin

llmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

wajib mematuhi kode etik dan standar audit AP|P;

wajib menjaga kerahasiaan informaslterkait dengan pelaksanaan tugas dan

tanggung Jawab pen gawasan intern kecrali diwajibkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasl yang balk dan manalemen

risiko; dan

bersedia meningkatkan pengetahuan, keahllan dan kemampuan

profesionalismenya secara terus-menerus.

d.

e.



10. IARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DANJABATAN AUDITOR;

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan

yang diaudit atau terlibat dafam kegiatan lain yang dapat mengganggu

obyektifitas dan i ndependensi seoran g auditor.

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUTIGAN KER'A DAN KOORDINASI I]{SPEKTORAT I(AEUPATEN EUOT DAN

SATUAN KERJA

Untuk mewujudkan efekivitas dan efisiensi pelakanaan fungsi pengawisan intem,

Inspektorat Kabupaten Buol perlu menjalin kerJasama dan koordinasi dengan

satuan kerja (selaku obJek pengawasan), Kementerian Fendayagunaan Aparatur

Negara (selaku lembaga yang benrenang untuk merumuskan kebijakan nasional di

bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pentawasan intern, maka hubungan antara

Inspektorat Kabupaten Buol dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan

antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

b. Dalam setiap penutasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan

kerla harus memberikan dan menyajikan infonnasi yang relevan dengan ruang

lingkup penugasan.

c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audlt yang diberlkan

oleh Inspektorat Kabupaten Buol dan melaporkan tindak lanjut beserta shtus

atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Buol sesuai

dengan prosedur yang berlaku.

12. INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL DAT{ IGMENTERIAN PEITIDAYAGU]IAAIT

APARATUR TTIEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

a. Inspektorat Kabupaten Buol harus menggunakan kebijakan dan peraturan-

peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara

pAN dalam menentukan arah keb'ljakan dan program pengawasan Inspektorat

Kabupaten Buol.



Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi pengawasan (Rakorwas) yang

diselenggarakan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Blrokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan

nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih
pelakanaan pengawasan.

Koordinasl pelaporan, baik yang bersifat faporan perrodik maupun raporan hasil

pengawasan.

13. INSPEKTORAT KABUPATE]I BUOI DAN APARAT PENGAWASAN EI(STER]I

a. Inspektorat Kabupaten Buol menjadi mitra pendamping bagi aparat
pengawasan ekstern selama pelaksanaan penutasan, baik sebagai penyedia

data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan

temuan audit

b. Inspektorat Kabupaten Buol dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan

ekstern u ntu k men guran$ dupl i kasi dengan lingkup penu tasan Inspektorat.

c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat

pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bag Inspektorat

Kabupaten Buol terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

d. Inspektorat Kabupaten Buol menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada

BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 20OC tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

14. ITISPEI(TORAT HBUPATEN EUOL DAN 8ADAil PEMERIIGA TEUANGAil DAil

PEMBANGUNAil

a. Inspektorat Kabupaten Buol menJadi mltra kerja BPKP Selaku Pembina

penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan

pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

2l sosialisasiSPIP;

3) pendidikan dan pelatihan SPIP;

4) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan



5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern

pemerlntah.

Inspektorat Kabupaten Buol membangun kerjasama dengan BPKP selaku

koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.

Inspektorat Kabupaten Buol harus menggunakan peraturan-peraturan di

bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

15. PENIIAIAI{ BERKAI.A

a. Inspektorat Kabupaten Buol secara berkala harus menilai apakah tujuan,

wewenan& dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap

memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai

tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dlkomunikasikan dengan Bupati.

Ditetapkan di: Buol

pada tanggal: 10 Februari 2016
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